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Előfizetési árak: 
Egy évre . 
Fél évre . . 
Negyed évre 

6.írt - kr. 
3 frl — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Péntek, április 5. 

POLITIKAI TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nvomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára ő kr. 

K4.aerk«R!t6 : 

S I M A F E R E N C Z. 
Kületóa-aserkenztA l 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

L a p u n k megrendelhető : 

| a kiadóhivatalban és lapklkordóinkutján, 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

„Császárért és hazáért." 

(P.) Szép fővárosunk egyik legelőkelőbb 

helyén, a várban lévő Szent György téren 

egy szobormű áll lenn, mely ezt a hangza-

tos fölírást viseli: »Császárért és hazáért.* 

Állították pedig ezt a szobrot a szomorú 

hirnévre vergődött Hentzi tábornok és Alnoch 

ezredes emlékének megörökítésére ; kik köz-

zQl az előbbi félig romhalmazzá lövette a 

főváros pesti részét, az utóbbi pedig föl akarta 

robbantani egyik legértékesebb nözépitmé-

nyünket, a lánczhidat. Ez a két osztrák ka-

tona tudvalevőleg ott lelte halálát Buda ost-

románál. Hentzit a hős honvédek golyói öl-

ték meg, Alnoch ezredest pedig az a tüz-

akna tépte szét, melylyel a lánczhidat akarta 

elpusztítani. 

A vérbe fojtott szabadságharcz után az 

osztrákoknak első dolguk volt Budavár tör-

ténelmi nevezetességű terén fölállítani a szob-

rot azoknak, akik a fölirás szerint a »csá-

szárért és hazáért* vérzettek el. 

Soha sértőbb gúnyt és nagyobb meg-

gyalázást nemzettel nem követtek el. »Csá-

szár*-ja nincsen a magyarnak ; s a »hazá-

ért* a honvédek harczoltak; Hentzi csak 

elárulta azt. Egy hitszegő katonát dicsőíteni 

azért, mert idegen érdekek zsoldjába sze-

gődött — kihívó guny az elárult nemzettel 

szemben; de az árulónak szobrot emelni ab-

ban a városban, amelyet vandál módon pusz-

tított, és követelni attól a várostól, hogy a 

sértő emléket megtűrje, s e szobor láttára 

naponként visszaemlékezzék az elszenvedett 

méltatlanságra — ez már olyan meggyalázás, 

amelyre az engesztelŐdés fátyolát borítani 

nem lehet. 

Az elnyomatás sötét napjaiban a nemzet 

és a főváros néma keservvel tűrte a vérhábo-

ritó megaláztatást; mint az összekötözött em-

ber eltűrni kénytelen, a gyáva tettet, ha ellen-

sége — fölhasználva tehetetlenségét — ar-

czul veri. 

Mikor aztán megtörtént az úgynevezett 

kiegyezés, s elővették azt a bizonyos leplet, 

hogy betakargassák vele a sajgó sebeket — 

mindenki jogosan várta, hogy a sértő emlék-

művet ős Budavárából eltávolítják; amint 

hogy ezzel biztattak is bennünket. 

A várakozásban évtizedek teltek el, s a 

magyar király koronatanácsában nem akadt 

egyetlen önérzetes államférfiú, aki az illető 

helyen kimondta volna a bátor szót, hogy 

a .császári hadsereg* katonájának szobra a 

magyar állam fővárosában nincs helyén, s 

aki az osztrák »Vaterland*-nak tett szolgá-

latot, azt a magyar hazában monumentummal 

dicsőíteni kihívó bántalom. 

Most végre megtörtént, amit régen előre 

lehetett látni: merénylet utján, erőszakkal 

akarták megsemmisíteni a szobrot. 

A kísérletet dicsérni, sőt még mente-

getni sem lehet; mert az efféle attentátum az 

ország törvényeibe ütközik. 

Ámde intés lehet ez az jset a magyar 

kormánynak, vagy ha annak nincs érzéke 

hozzá, ugy intés lehet a főváros hatóságának, 

hogy a Hentzi-szobor békés eltávolítására el-

érkezett a tizenkettedik óra. 

A kerepesi temetőben most egy éve han-

toltak el egy sirt, melynek rögeit a nemzet 

könye öntözi. Az a sir és a Hentzi-szcbra 

egymás szomszédságában meg nem férhetnek. 

A merényletet elitélés, de a nyílt föllé-

pést elismerés illeti. 

Merénylet a Hentzi-szobor ellen. 

A Hentzi-szobor ellen elkövetett rnerenyletrői 
lapunk mult számaban rövid» n mar adtunk hírt. 
Az esetről még a kővetkező részleteket jelenthetjük: 

A merény le t t anu j a . 

Néhány pillanattal a robbanás megtörténte előtt 
vetődött haza Szincsák Mihaiy pénzügyminiszteri 
szamtiszt, ki egy in jlatságból későn távozva, a mi-
niszterelnöki palotaba lakó atyjanál, ki ott aitonailó, 
akarta tölteni az éj meg hatralevő részét. A mikor 
a varszinhaz-utczán ment, egy magas úrral talál-
kozott, ki midőn őt meglátta, megfordult es ismét 
a Szent-György-tér felé vette az útját. 

Szincsák, nem magyarazhatvan ki maganak a 
késői járo-kelő magaviseletet, kissé szemmel tartotta 
azt és éppen abban a pillanatban, midőn ő a ka-
pusnak csengetett, látta, hogy az ismeretlen fellep 
a Hentzi-szobor talapzatara, ott meggyújt valamit 
és elrohan. 

A következő pillanatban iszonyú dörrenés resz-
kedtette meg a levegőt. Sz ncsák a helyett, hogy 
belépjen a miniszterelnöki palotaba, a legközelebbi 
rendőrért futott és azzal együtt üldözőbe vette az 
elrohanó merenylőt, ki a lovarda köz mellett levő 
uj lépcső felé vette irányát és azon leszaladt a 
Krisztinavárosba. 

A rendőr, Fresztyánszky Ferencz kövér testal-
katanal fogva nem volt elég gyors, hogy az elro-
hano merénylőt utolerje. Hogy az üldözést több 
sikerrel folytathassa, a rendőr eldobta magáról út-
közben kabátjat, de hiába, a merétlylőnek sikerült 
elmenekülni. A reudőr es Szincsák most visszamen-
tek a Szt.-Uyörgy-térre; a rendőr, hogy a főkapitány-
ságnál jelentest tegyen, Szincsák pedig hogy nyug-
vóra térjen. 

Mindketten a később a llentzi-szoborhoz jött 
főkapitanyuak csak annyit tudtak mondani, hogy a 
merenylő, egy 35 evesnek látszó, magas, fekete em-
ber, ki világos felöltőt, czilindert hordott. 

Ugyanezt az embert az alagút közeieben lévő 
kávéház néhány vendege is latta, amikor lerohant 
a várból; ezek észrevettek, hogy egy ismeretlen, ki 
igen idegesnek látszott, zsebkendőjét tartotta az arcza 
előtt, bizonyosan azért, hogy így vonásainak felis-
merését megakadalyozza. 

A nyomok. 

Mialatt a főkapitány és az éjjeli inspekcziűs 
tiszt a szobor körül foglalatoskodtak és a helyszintre 
kért Szincsákot kihallgatták, a rendőrök egesz csa-
pata tűvé tette a szobor egész környékét. A Ferencz 
József kapu előtt talaltak is két papírba göngyölt 
u. n. ágyutöltést, mely puskaporral meg volt töltve. 

A töltések a Zubek-féle fegyverkereskedesből 
valók. Ezen a nyomon, továbbá a merénylő felől 
nyert személyleírás alapján a rendőrség már a kora 
reggeli órák őta kereste a világos felöltőjü, elegáns urat. 

Időközben a főkapitányságnál megjelent dr. Tóth 
Ödön fővárosi orvos es sürgős ügyben beszelni kí-
vánt a főkapitánynyal. Dr. Sélley, ki különben 
csak a bécsi ujságirok szamara volt otthon, a mi 
kor meghallotta, hogy a Hentzi-szobor ügyében kí-
vánnak vele beszélni, rögtön fogadta dr. Tóthot, ki 

¡előadta, hogy ő a merénylet elkövetésével Szeless 
Adorjánt, az .Olvasd" szerkesztőjet gyanúsítja. 

Szeles jó ismerőse volt neki s többször együtt 
mulattak. Marczius 2t>-an talalkozott vele a Hácz-
fürdő gőzfürdőjében. A fürdőbői együtt mentek el. 
Szeless, ki kissé mámoros volt, egy cukorsüveg for-
májú papirba burkolt csomagot tartott kezeben. 

Tóth kérdezte tőle, hogy mi van abban, mire 
Szeless azt felelte, hogy: 

— Dinamit. Egy ideig nem szólt azután sem-
mit, később azonban közlékenyebb lett s elmon-
dotta, hogy ezzel töl fogja robbantani a Hentziszob-
rot. Ez neki nagy hasznot fog hozni, mert bi-
zonyos, hogy forradalom üt ki erre, s ő a nagy iz-
galomban pompás keresetre fog szert tenni. 

Tóth Ödön dr. csak tretara vette s már el is 
felejtette a dolgot. Mikor azután ma korán reggel 
értesült a merenyletről, rögtön eszebe jutott Szeless 
elbeszélése és kötelességének tartotta följelenteni. 

Alig, hogy dr. Tóth ez érdeses feljelentést 
megtette, egy bérkocsis jelentkezett Egyed kapitány-
nál, ki előadta, hogy ö egy világos felöltőjü, cziiin-
deres urat átvitt liudara; ez az ur nagyon izgatott 
volt. Ez gyanút ébreszteit benne es mivel hallotta, 
hogy ilyen urat keresnek a Hentzi-szobor dolgaban, 
hat ő bejelenti, hogy ez az ur a Kacztürdóben időzik, 

S z e l e s s A d o r j á n . 

E feljelentések vétele után detektívek felhaj-
szoltak a varost Szeless Adorján utan. Az egyik a 
lakasau kereste tisomőri ut 1 ¿.j. SZ. alatt, ahoi csa-
ládjavai lakik egy külön pavilonban. A detektívek 
kérdéseire felesege azt felelte, hogy ura reggel őt 
cra tajban ment el hazulról, Ue hogy hová azt nem 
tudja. 

Szerencsésebben jári az a detektív, ki Szelesst 
a Ráczfürdőbeu kereste. Ez meg is talalta es a rend-
órseghez kísérte, hol kihallgatlak, Szeless azonban 
megtagad minden közösseget a merenylettel. 

Szeless tényleg nem is lett letartoztatva. Mint 
alaposan gyanúsított egyéniség, rendőri fedeaet alatt 
marad, azért a rendőrseg meg tovább mas világos 
felöltőjü és czilindert viselő urakat keres és nyo-
moz. A délután egy órakor kudoti rendőri kommü-
niké a leghatározottabban jelent,i hogy az esetben 
letartóztatas meg nem történt. Mi„' egyrészt a lőka-
pitanyság ezt a kategorikus kijelentést teszi, addig 
mái reszt Szeless Adorján de tUcto a főkapitányság 
épületében tartózkodik es ez ügyben kihallgatta tik. 

Szeless Auorjanrol a következő adatokat 
kaptuk : 

lnnen-onna két esztendeje lesz, hogy az Olvasd 
czimü hetilap megjelent s ez idő óta a kir. ügyész-
ségnek bő alkalma volt a mérges lapocska közle-
ményeiben válogatni, mert ezek egyformán doron-
golták a papságot, a főurakat, a vallást s különjs 
előszeretettel az uralkodó hazat. Nem feledkezvén 
meg a zsidó fajról sem, melyről nem a leghizelgőb-
ben vélekedett' — A sajtopörök, mint az minden-
kinek élénk emlekében lehet, egyre-másra következ-
tek s a .Nyílt levél a király oz' czimü czikk kivéte-
lével egytől egyig felmentéssel végződtek. A nyár 
folyamán a lap kiadi i Pongrácz Bela és Szeless 
Adorján kauezió nélküli politizálás miatt kerültek a 
törvényszék elé, a mikor is Pongráczot hét hónapra, 
Szelesst pedii? 3 hónapra ítélték. Ezt az ¡téleletet a 
kúria Pongraczra nézve egy esztendőre, Szeless re 
nézve pedig hat hónapi közönséges fogházra emelte 
fel. A műit hó 28-án hirdették ki Szeless Adorján 
előtt az Ítéletet, aki az igazságügyi minisztériumhoz 
folyamodott, időközben hat havi hasztásért. Kérel-
mét azzal indokolta, felesége súlyos beteg. Az igaz-
ságügymiriiszter 500 frt biztosíték létételenek kötele-
zettsége mellett megadta a halasztást, de Szeless 
miután előttevaló nap kapta meg a minisztériumi 
»ngodelyt nem volt képes annyi pénzt előteremteni, 
hanem két kezest hozott, s ezek jótállása mellett, 
hogy a kívánt összeget egy bét lefolyása alatt le-
teszi, a kir. ü?yészé?től hét napi halasztást kapott. 
Szüless Adorjánnak ezenkívül még egy bünpere is van 
a felsőbb birósa oknál, ez azonban még nem jog-
»rős. Egyik alkalmazottja ugyanis sikkasztas miatt 
vádolta be az .Olvisd" szerkesztőjét, azt állítván 
róla, hogy ¿00 frtos óvadékát az ő tudta és bele-
egyezese nélkül elsikkasztotta. 

/ 



2. oldal. SZENTESI 
hanem Szeles Adorján lakázán járt tudósító a követ- nemcsak a rendőrség, 

kezőket jelenti: Szeless, ki két leány és ejy fiu atyja rőzteti. 
s kinek neje ismét áldott állapotban van, az utóbbi | Feleségét az eset 
időben a reá váró 6 hónapi fogházbüntetés miatt tette. A sajnálatra 
nagyon el volt csüggedve. Bántotta, hogy családjá-
ról nem tud kellőképen gondoskodni. Tegnap reg-
gel azzal távozott el hazulról, hogy elutazik Batto-
nyára Verhovay Gyulához, ki egyik gyermekének 
keresztatyja. Szeless azonban el nem utazott, hanem 
a fővárosban töltötte az egész napot. A nála lakó 
sógornője előadása szerint az éj folyamán hazajött, 
azonban nem ágyába, hanem a szerkesztőségi dí-
ványra feküdt aludni. Ma reggel nagyon korán fel-
kelt s távozott hazulról. Alig hogy elment, két ur, 
valószínűleg detektív kereste, de ezeknek nem tud-
tak felvilágosítással szolgálni hollétéről. 

LAP. 
az ügyészség 

41. 

is kö- Szent-György-terek közt. Ekkor történt, hogy néhány 
újságírónak mégis sikerült a Hentzi-szoborhoz 

borzasztó módon megiiesz- jutni. Ezeket meglátta Wekerle, a miniszterelnöki 
méltó asszony, ki igen előkelő palota akkori lakója és annyira megrémült azoknak 

családból származik, tegnap is, ma is, ismételten be-
ment a főkapitánysághoz, hogy valami hirt kapjon 
férjéről, de csak az ügyeletes rendőrfogalmazóval 
tudót beszélni. 

A rendőrfogalmazó azt mondta Szelesnének, 
hogy ő nem tud férjéről semmit, án ha tudna is, 
nem szélhatna. Az asszony egy darabig járt kelt a 
főkapitányságnál, de minthogy senkitől sem 
semmi fölvilágosítást, sirva ment haza. 

H á z ku t a t á s ok . 

látásán, hogy a főkapitány kénytelen volt megbün-
tetni azt a rendőrtisztviselőt, kinek szívességéből 
újságírók meggyőződhettek arról, hogy a Hentzi-
szobrot akkor nem robbantották fel. 

A bomba . 
A rendőrség az irányban is folytatja a nyo-

mozást, hogy Szeless honnan szerezte a merénylet-
kapott hez alkalmazott dinamitot Az ez irányban megin-

dított vizsgálatok kiderítették, hogy Szeless a dina-
mitot egy fővárosszerte általánosan ismert uri em-

* t*i. »x i „¿u»*.. i r bértől kapta, ki azt egy svájezi anarkísta révén 
« u n u . » « . uu,««™. A , Mkamtánj az ügy vizsgálatával Farkas; rend- ^ ^ ^ • r J fo| á n L u z e r n b e n ¡§. 
Szelessné még délelőtt felkereste a főkapitány- ^tanácsost, Karácsony, es Gyalokay merkedett meg. A felrobbant dinamit körülbelül fél 

bog? ott férje alibijére nézve tegye'n ^ ^ kilogrammnyi'volt. , 

res ujabb szálakat a merénylet teljes kideritésére. A rendőrség. mint már fennebb emiitettük, ha-
A vizsgálat érdekében me^nd.tott házkutatá- ^ ^ ^ * Szeless Ador-

.sok elsejet Szelessnek Csömöri uti lakásán tartották. A m . 
ben megtartott vizsgálat folyama alatt a főkapitány- tegnap este. Karácsonyi két ded. ktiv kíséretében je- á n *z elmúlt éjszalkát Zai>ándy A. Gáspár sarkan-
ság oly adatok birtokába jutott, melyek a rendőrsé- lent £ l a k a sban , ho l a z o n b a n 8emra i p y a n u s a t g ™ * « ^ L T y ^ Z ha^ottTeless 

n e m A házkutatás alkalmával Karácsonyi kapitány ¡" kifizette a bérkocsist s egy mellékutczába tordult. 
néhány kérdést intézett Szeless családjának tag- ̂  a rendőrség elvesztette a nyomát Zarándy 
• ¡j10Z"

7 ' ® bejelentette a rendőrségnek éjjeli vendégét. 
IgV Szelessnétől azt kérdezte, hogv kénesnek' A merénylet ügyében egyébként az utolsó ¿rá-

tartja-e férjét a merénylet elkövetésére, kérdésére ban'uJab*» tordulat állót:be melynek következtében 
Szelemé nem felelt, ellenben mikor szóba került uJabb e m b e r e k r e 18 terelődött a rendőrség figyelme. 
Tóth Ödön dr. ismert feljelentése, 

sági épületet, 
tanuságtételt. 

A t ovább i v i zsgá l a t . 
A Hentzí-szobor ellen intézett merénylet ügyé-

get arra a feltevésre jogosítják, hogy a merénylet 
terve a legutóbb lefolyt Kossuth gyászünnepély ren-
dezőbizottságának néhány exaltált tagja által eszel-
tetett ki és hajtatott végre. A rendőrség tényleg 
bizottság néhány tagját beczitálta és ellenük a vizs-
gálatot folytatja. Igy nagyon komprommitálva van 
dr. Takáts Zoltán fővárosi ügyvéd, ki a Kossuth 
gyászünnepély rendezőségében nagy mértékben vett 
részt, továbbá még néhányan, kik Szelessel szoro-
sabb összeköttetésben állanak. 

A jogezimet, a melyen a vizsgálat megindita-
tott a rendőrség a btk. 418. §-ából merítette, mely-
nek rendelkezése szerint büntetendő az, aki vallási 
szertartásra rendelt épületet vagy más tárgyat, úgy-
szintén aki sirt vagy síremléket, nyilvános emlék-
szobrot, közkönyvtárban örzött könyvet, kéziratot, — 
a tudomány, művészet vagy ipar czéljainak szolgáló 
nyilvános gyűjteményben őrzött egyéb tárgyat, nyil-
vános levéltárban őrzött okmányt, iratot vagy más 
tárgyat jogtalanul megrongál, elpusztít vagy meg-
semmisít." 

A 418. §. pedig ugy rendelkezik: „A ki ingó 
dolgot szándékosan és jogtalanul megrongál vagy 
megsemmisít, vétséget követ el és három évig ter-
jedhető fogházzal és 50 frttól 1000 frtig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetik. A kísérlet büntetendő. 

Miután azonban a bűnvádi eljárásnak csakis a 
sértett fél indítványára van helye, nagyon érdekes 
lenne megtudni, hogy ez esetbe') ki a sértett fél ? 

Ujabb értesülések. 
A Magyarország tegnapi számában a rendőrség 

által félhivatalos közlemények kiadására fölhasznált 
Hircsarnok cz. kőnyomatos tudósító jelentése ellené-
ben is közölte, hogy a Hentzi-szobor ellen intézett 
merénylet elkövetésével gyanúsított Szeless tényleg 
letartóztatva nincs. Nem is volt és csupán rendőri 
felügyelet alatt tartották, rövid kihallgatás után Sze-
less elhagyta a íőkapitánysági épületet délben és 
azóta sikerült neki a rendőrség kutató szemei elől 
elbújhatni. 

A vizsgálat ujabb eredményei szükségessé tet-
ték volna Szeless ujabb kihallgatását, de Szelesst 
nem lehetett már sehol sem megtalálni. A főkapi-
tányság ennek következtében ma valóságos razziát 
rendelt el városszerte, Szeless kézrekeritésére és azon 
egyéneknél, kik Szeless állandó környezetében van-
nak, a mai délután folyamán házkutatást tartott. 
Szeless letartóztatása el van rendelve, de mindeddig 
nincs eszközölve. 

Egy kőnyomatos azt állítja, bogy a rendőrség 
Szeless letartóztatását titkolja, mert Szeless még 
mindig tagad és nem akarja megnevezni társait, a 
kiknek előzetes tudomásuk volt a merényletről. 

Ez teljesen légből kapott koholmány, mely az 
illető tudósitó tegnapi határozott jelentésének, mely 
Szeless letartóztatását a leghatározottabban megtör 
téntnek mondotta, palástolására kiván szolgálni, de 
inkább a közönség megtévesztésére van hivatva. 

A rendőrség nagy buzgalommal keresi Szeless 
Adorjánt és a délelőtt folyamán arról értesült, hogy 
ez az éjszakát egyik barátjánál töltötte, ki lapjának 
egy sajtópört maga után vont czikkelyt is irt. A 
megejtett házkutatás azonban mindeddig nem veze-
tett sikerre. 

A belügyminiszter 2000 korona jutalomdíj ki-
tűzését engedélyezte a rendőrségnek a Hentzi ellen 
intézett merénylet tettesének kézrekeritője számára. 
A főkapitányság ezt a jutalmat azonban nem fogja 
kitűzni, mivel eddigi nyomozatai teljesen kiderítették 
a merénylet előzményeit és annak tetteseit. Szeless 
Adorján letartóztatása után esetleg más letartózta-
tások is fognak eszközöltetni ez csak Szeless ujabb 
kihallgatásai után fog eldőlni. 

Szeless mindenesetre igen ártott ügyének mai 
bujkálásával. G neki kötelessége volna tartózkodási 
helyét amúgy is az ügyészségnek bejelenteni, mert 
az egy másik ügyből kifolyólag reá mért börtönbün-
tetésnek leülésére csak halasztást adott. Bujkálásával 
megszegte az egyik feltételt, mely mellett az ügyész 
ség a halasztást neki megadta és igy most már 

ekkor Szelessné 
haragtól kipirult arczczal kijelentette hogy az gaz-

Férje bizonyosan egy sonkacsontra mondotta 
dr. Tóthnak hogy dinamit és ezt a trétát a doktor 
ur elégségesnek tartotta a feljelentés megtételére. 

0 egészen jól emlékezik arra a napra és tudja, 
hogy a férje egy ezukorsüveg formájú csomagban 
sonkát hozott haza. Férje valószínűleg tréfált Toth-
tal mert szeretett mindig tréfálni. 

A mai nap folyamán folytatták a házkutatá 
sokat több kompromittált egyénnél, de a házkutatá 
sok eredményre nem vezettek. 

A d e n u n c z i á n s . 
A Hentzi-szobor ellen intézett merényletből ke-

letkezett ügynek egyik legérdekesebb alakja dr. Tóth 
Ödön, ki tudvalevőleg legelső volt a főkapitányság-
nál, annak tudomására hozni, hogy Szeless Adorján 
már napok előtt hirdette, hogy a Hentzi-szobrot fel 
fogja robbantani. 

E feljelentésnek igen érdekes históriája van. 
dr. Tóth Ödön ur ugyanis tegnapelőtt, midőn a me-
rényletnek hire terjedt a fővárosban, fünek-fának el-
beszélte, hogy ő ismeri a tettest és azt fel togja je-
lenteni a rendőrségnek. Dr. Tóth ur ezen elbeszé-
lése az újságírók tukomására is jött és már az esti 
lapok abban a helyzetben voltak hogy dr. Tóth 
Ödön ur vallomását megezáfolták, mielőtt dr. Tóth 
ur a feljelentését a főkapitányságnál megtette. Mert 
tény, hogy Tóth drt a főkapitányság csak este felé 
hallgatta ki, mikor már minden oldalról értesítették 
a rendőrséget dr. Tóth útszéli pletykáiról. 

Ez az eljárás mély felháborodást kelt minden-
felé, öly annyira, hogy az egyetemi ifjúság körében 
mozgalom is indult meg, melynek czélja az, hogy 
dr. Tóth Ödönnel szemben kifejezésre lusson az el-
jarása felett általánosan erzett rosszalás. 

Báró Fe j é r v á r y és a Hentz i-szobor. 
A mikor báró Fejérváry honvédelmi miniszter 

belépett a képviselőházba megszólitotta Lakatos 
Miklós képviselőt: 

— Na öreg, te vagy a főmester a Hentzi 
szobor dolgában. 

— Dehogy vagyok ! — feleié vissza Lakatos, 
— mert ha én lettem volna, jobban csináltam 
volna meg! 

A honvédelmi miniszter ur ugyanis azért él-
czezett Lakatos képviselővel, mert Lakatos volt az, 
ki a honvédelmi minisztérium költségvetésének tár-
gyalásakor felszólította báró Fejérváryt, hogy ne csak 
bátor katona, hanem bátor miniszter is legyen és 
proponálja Bécsben, hogy vigyék el Budáról a bécsi 
arzenálba a minden magyarban keserű emlékeket 
felidéző szobrot. 

A miniszter ur akkor mélyen hallgatott erre a 
felszólításra. 

A Hentz i-szobor őrzése. 
A merénylet következtében a Hentzi-szobor 

környéke ezentúl fokzzódottabb mértékben fog meg-
tigyeltetni. Uj .rendör-poszf szerveztetik a szobor 
előtt, és a katonai hatóság a szobor löldalatti részé-
nek épségben való voltáról is fog időről-időre meg-
győződé tt szerezni magának. Hogy ez a szorosabb 
felügyelet állandó lesz-e az kerdéses. Ezelőtt né*v 
évvel - ugyancsak április 1-én egy anonvm \J 
vélben értesítettek a redőrséget, hogy a . S ? f « T 
fogják robbantani Akkor valósagos ostromállapotba" 
baĵ sem történd ^ ¡dőre, de sLmí 

A honvedszobor felállításakor szinten tartottak 
veszélyektől a szobor körül. Akkor az ünnepély Ide-
jére el is zárták a Szent-György-teret a közlekedés-
től és nagyon szigorú kordont vontak a Disz- ós 

Nyilatkozat. 
A »Szentesi Lap" f. évi april hó 3-iki 

40-ik számában megjelent „ P é n z p o c s é -
k o l á s* czimű közleményre a Szentes vá-
rosi gymnas. bizottság elnöke ngos Balogh 
János orsz. gyűlési képviselő ur által az alább 
következők közzételével bízattam meg. 

A gymnasium alapításakor az 1886 év 
oktob. 8-án tett „ A l a p í t ó o k m á n y * 
4-ik pontja értelmében Szentes város köte-
lezte magát a tandijakból évenként 1000 frtot 
a tanszerek gyarapítására és a könyvtár szük-
ségleteinek pótlására fordítani. Ezen 1000 írt-
ból utalt ki a városi gymnas. bizottság f. evi 
ápril. hó 2-án megtartott ülésében 401 frt 
60 krt szerelvényekre és könyvekre a folyó 
iskolai évre. 

Szentes, 1895. april. 3. 

Zolviay Károly, 
gymn. biz. jegyző. 

• • * 

A fentebbi nyilatkozatra nagyon kevés 
megjegyeznivalónk van. 

A tanárikartól nem vesszük rossz né-
ven, hogy sürgeti a tanintézet felszerelésé-
nek kiegészítését. Az ő hivatása a tanítás 
érdekeinek képviselete; ellenben a város 
anyagi érdekeinek oltalmazása nem tartozik 
feladatának keretébe. 

Ugyanezt azonban nem mondhatjuk el 
a gimnáziumi bizottságról és annak vezetőjé-
től. Nekik már igenis hivatásuk az, hogy a 
város anyagi érdekeinek őrei legyenek, s ez 
érdekeket a tanítás igényeivel lehetőleg ki-
egyeztessék. 

Az az ellenvetés, hogy a város köteles 
tandijakból évenként 1000 frtot a felsze-

relésre fordítani — a fentforgó körülmények 
között tekintetbe nem vehető. Hiszen a 12-ik 
tanári állást is kötelesek lettünk volna betöl-
teni, még sem töltöttük be, mert szegények 
vagyunk, minden fillérre szükségünk van, s 
még a mellőzhetetlen kiadásokra is alig van 
pénzünk. Már pedig a tanerők szaporítása 
fontosabb a felszerelés gyarapításánál; és ha 
eddig meg volt a gimnázium a mostani fel-
szereléssel, akkor még meg lehet három 
hónapig. 

Ezt a nézetet még akkor is vallanánk, 
ha az államosítás nem állana közvetlenül 
küszöbön. De minthogy egészen biztosra ve-
hető, hogy néhány hónap múlva a gimná-
zium állami kezelésbe megy át : bizony fenn 
kell tartanunk azt az állításunkat, hogy min-
den ujabb beruházás fölösleges pénzpocsé-
kolás volna. Pedig az a siralmas pénzügyi hely-
zet, amelyben a város sinlődik, a legnagyobb 
takarékosságra int; s ezt tudhatná Balogh 
János ur is, ha — akarná tudni. 

Szerk. 



3. oldal. SZENTESI LAP. 

— Városi közgyűlés lesz folyó hó 

8-án, melynek tárgysorozata a következők : 

1. Az 1889. évben működött kataszteri becslő 
bizottság tagjai részére, a szervezési szabályrendelet 
szerint járó napi dijakon kívül kiszolgáltatott termé-
szetbeni élelmezés költségeinek, a városi pénztár ter-
hére történt elfogadása tárgyában kelt belügyminisz-
teri döntvény. 

2. A városi főgymnasium államosítása tárgyá-
ban megkötött szerződés jóváhagyása. 

3. Az alföldi transversalis állami műút épitése 
ügyében, a városi képviselőtestület által hozott hatá-
rozatot jóváhagyó miniszteri rendelet. 

4. A város tulajdonát tevő helypénzszedés és 
a tiszai révbérletből eredő jövedelemnek jövőben 
való meg nem adóztatása tárgyában kelt tanácsi 
előterjesztés. 

5. Kálló Antal rendőralkapitánynak, ideiglenes 
alkalmaztatásából eredő költségei megtérítése iránt 
beadott kérelme. 

6. Csongrádvármegye alispánjának megkeresése, 
a szentes—hmvásárhelyi vasút érdekeltség által, a 
hm vásárhely—makói vasútnak tervezett kiépítése 
ügyében, jóakaratú támogatás iránt. 

7. Csongrádvármegye törvényhatósági bizott-
ságának, Zámpory Pál rendőralkapítány választását 
megsemmisítő határozata. 

8. Szeder Ferencz és társai járda épités ügyé-
ben beadott kérelmére gazdászati szakosztály ja-
vaslata. 

9. A szentes-csongrádi vasúthoz való hozzá-
járulás ügyében gazdászati szakosztályi javaslat. 

10. Beéh Márton és társa mészárosoknak, a 
két éven alóli borjuk levághatása tárgyában beadott 
kérelmükre, gazdászati szakosztály javaslata. 

11. Mészáros Gyula ezukrásznak, a Széchényi 
kertben a ezukrászati süteményeknek kizárólagos áru-
lási joga iránt beadott kérelmére, gazdászati szakosz-
tály javaslata. 

12. Kossuth-szobor felállítása tárgyában, gaz-
dászati szakosztály javaslata. 

13. Papp László városi pénztárnoknak, mint 
tartalékos honvéd hadnagynak, augusztus hónapban 
35 napi gyakorlatra való behivatását a m. kir. buda-
pesti L honvéd kerületi parancsnokság tudatja és 
egyben a szükséges helyettesítés iránt való intéz-
kedéseket megtétetni kéri. 

14. Csiger József és neje árvapénztári tartozá-
sánál meg nem térült 3 frt 66 kr. kamat leíratása 
tárgyában a városi árvaszék előterjesztése. 

15. Rúzs Molnár Imre és neje árvapénztári 
tartozásánál meg nem térült 7 frt kamat leíratása 
iránt, a városi árvaszék előterjesztése. 

16. Schira Mihály vasúti főnök kérelme, az 
indóház és a temető közötti föld használata iránt. 

17. A szentesi takarékpénztár piaeztéri telké-
nek városház czéljaira való megvétele tárgyában be-
adott indítvány. 

18. Jegyzőkönyv hitelesítésére bizottság kine-
vezése. 

nak csak Csató Zsigmond alispán a megmondhatója.. — Igen, én vagyok Roland Bridget, Roland Pat 
Nézetünk szerint azonban a vármegye közönségének leánya, esküszöm az irgalmas Istenre, 
egy kezdő fiatal ember primitív munkájával beérni nem 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — Városi közgyűlés lesz f. hó 8-án; 

a tárgysorozatot lapunk más helyén közöljük. 
(r.) — Török Ferencz altábornagy, a 

honvédelmi minisztérium csendőrségi ügyosztályá-
nak vezetője, f. hó 3-án Szentesen időzött, az itteni 
csendőrőrs megvizsgálása végett. 

(r.) — Eljegyzés. Kristó Nagy Antal várme-
gyei alszámvevő vasárnap este tartotta eljegyzését 
Rácz Esztike kisasszonnyal, Kanász Nagy Imre föld-
birtokot szeretetreméltó unokájával. 

(r.) — Protekczió közköltségen. Cson-
grádvármegye tudvalevőleg már régebben elhatározta, 
hogy a közgyűlési terem számára .előkelő hazai mü-
vésrek" által lefesteti a Kossuth Lajos, Deák Ferencz 
és Klauzál Gábor arczképét. Az alispán meg is ké-
tötte már a szerződést az illető művészekkel; és 
pedig a Kossuth Lajos arczképére Vastagh György-
gyei, Deák Ferencz arczképére Karlovszky Bertalan-
nal, s a Klauzál Gábor arczképére Joó Bélával, Joó 
Károly helybeli reform, kántor fiával. A két előbb 
említett művész ellen nem lehet senkinek kifogása, 
mert mindkettő jóhirü —- Vastagh György pláne 
elsőrendű — arczképfestö. Hanem hogy Joó Béla, 
aki csak most fejezte be a festészeti iskolát, mikép 
jut egyszerre az «előkelő művészek" közzé, an-

szabad ; hanem művészi értékkel biró müvet kell kí-
vánni ; ahhoz pedig, hogy az ember művész legyen, 
talán még sem elegendő kvaliiikáczió az, hogy pá-
kulicz SzerencBe különben, hogyannak idejében Joó 
Károlynak nem volt egy kőmiveslegeny tia; mert 
ha lett volna, a jó pákuliczok bizonyosan azzal épít-
tették volna a — vármegyeházát. 

(r.) — A tápéi kompot — mely annyi vi-
szályra szolgáltatott okot Szeged város és a tápéiak 
között — Szeged oda ajándékozta a vármegyenek, 
s az erről szóló határozatot a belügyminiszter is 
jóváhagyta. A vármegye pedig előreláthatólag nem 
tehet egyebet, mint hogy tovább adja az ajándékot 
— Tápé községének; s ez lesz a dolog legbölcsebb 
megoldása. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon inté-
zetek, egyletek, ugy azon magányosok kik megbof 
dogult kedves nagybátyank : Halus József elhunyta 
alkalmából rokonszenves részvétükkel oly melegen 
és nagy számban öt megtisztelni szíveskedtek, fogad 
ják legmelegebb köszönetünket. A gyászoló család. 

(r.) — Vásár a megyében. Kisteleken f. hó 
14. és 15-ik napjain lesz az országos vásár. 

— Nagy alapítvány a sarospataki re-
tormátus iőiskolának. Mudrany András ŝ a 
bolcsi földbirtokos, aki a mult hónap 28-án halt el, 
nagy alapitvanyt tett a sárospataki főiskola és a 
szabolcsi evangeiikus református egyház javara. 1892. 
október 20-án kelt végrendeletet márczius 31-en 
h.rdették ki a sátoralja-újhelyi törvényszéknél. E vég-
rendelet értelmében összes zemplénmegyei birtokát, 
nevezetesen: a liszkai hatarban levő körülbelül 300 
hold rétjét, szegilongi házait, földjeit, szőlőjét, edé-
nyekkel, keresztúri birtokait, tokaji uriházat és a 
pinczéjében levő összes hegyaljai borait a sarospa-
taki evangélikus református iőiskola tapintézete kapja, 
Ezt az örökséget 70.000—80.000 frtra becsülik. A 
szabolcsi evangeiikus református egytiazra hagyoma-
nyozta Mudrány összes szabolcsi birtokait (körülbe-
lül 200 katasztrális hold), továbbá paplakul szabolcsi 
kastélyát nagy gyümölcsös kertjével együtt. 

— Falb jóslása áprilisra. Falb Rudolf, a 
nemzetközi időjósló éppenseggel nem kellemetes időt 
jósol az év legszeszelyesebb honapjára, áprilisra. 
Nyilatkozata szerint havazni nem igen fog már, a 
hónap első harmadában meleg lesz, (aminek még a 
nyomát sem tapasztaljuk), a másik kétharmadaban 
pedig hideg. A hónap első felében sok eső lesz, a 
második felében kevés. A részletes programm a kó-
következő: Április 1 -tői 3-ikaig : havazas es fagy ; 
4-ikétől 8-ikáig: sok eső; 9-iken: kritikus nap. A 
tengersok eső miatt aradások; 9 íkétől 10-ikéig: a 
hőmérség fokozatosan csökken, esetleg havazasok; 
14-ikétöl 17-ikéig: sok eső meleg idővel; 18-ikatól 
30-ikaig: szórványos havazas; 21-iketől 23-ikaig: 
eső zivatarokkai; 24-ikétől 26-ikáig: hidegebb 
száraz idő; 27-íkétől 30-ikáig: sok e*ő es emelkedő 
hőmérsék. Ebből látható, hogy teméntelen eső lesz 
Eddig — igaz, hogy csak három nap telt el apri. 
lisből — beteljesedett Falb jóslata. 

— Kincs a halálos agyban. Kétszázötven-
ezer dollárt talaltak egy halott hatan. Ez a halott 
egy new-yersei Trentonban meghalt öreg daiua volt. 
Néhány órával halala előtt megmondta örököseinek, 
hogy értékpapírjai nincsenek a bankban leteve, ha-
nem odahaza tartogatta őket. Az örökösök aztán 
keresték a kincset, de hasztalan. Mikor azonban 
holttestet a koporsóba akarták fektetni, észrevettek, 
hogy hata óriási tapaszokkal van bontva. E tapa 
szok alatt találták meg a kétszázötvenezer dollárt. 

— Elégetett asszony. Borzalmas esetről ír-
nak a dublini angol lapok. Cloneenban Clumel mel-
lett egy Cleary Mihály ne.ü liatal ir gazdaember hi 
hetetlen butaságában agyonkinozta s végül megégette 
ifjú szép feleségét, Roland Maryt. A legsöteiebb kö-
zépkorra emlékeztető eset már a dublini törvényszék 
előtt van, ahol egy tanú a következőleg adta elő a 
rémes dolgokat: 

— Tudtam, hogy Cleary felesége beteg s azért 
átmentem hozzá. Az ajtót zárva találtam s kopog-
tattam. Belülről Cleary Mihály kiszolt, hogy most 
nem lehet bejönni. Azalatt, hogy kiút állottam, a 
következőket hallottam : 

— Itt van nesze te boszorkány! 
Mikor később mégis bejutottam, láttam, hogy 

Dunin szomszéd s a férj három öcscse a szegény 
fiatal asszonyt kezén lábán megkötözve az ágyra 
nyomták s a férj kanállal valamit beadott neki. 
Kényszeritették reá, hogy tátsa fel a száját s Cleary 
kérdezte : 

— Te vagy Roland Mary, Cleary Mihály fele-
sége ? Mondd az Isten nevében. 

Az asszony kétszer válaszolt igennel, de akkor 
a férje apja újra kérdezte s a férj valami bűzös fo-
lyadékkal leöntötte. Dunin szomszéd erre azt aján-
lotta, hogy tartsák az asszonyt a tűz fölé; tartották 
a szegény asszony szívszaggatóan orditott: 

Oly borzasz'óan kiabált szegény, hogy vissza 
vitték az ágyba és lefektették. A tanú nem tudja, 
hogy azután mitörtént, mert kituszkolták a szobá-
ból. Másnap újra el mentem hozzájuk, vallott a tanú, 

akkor a férj újra elkezdte kínozni a feleségét, 
kényszeritette, hogy három darab kenyeret megegyen. 
Az asszony kettőt megevett, a harmadikat nem tudta 
elfogyasztani. A férj fel feszitette a száját és erővel 
belegyömöszölte a kenyeret a szegény asszony szá-
jába. Az asszony kért, könyörgött, sirt, a férj azon-
ban nem hallgatott rá, s mint valami őrült foly-
vást azt kiáltotta: 

— Boszorkány vagy, boszorkány vagy 1 
Ekkor hirtelen fölkapta a petróleum-lámpást 

és a feleségéhez vágta. A petróleum végig ömlött 
az asszonyon és meggyuladt. A szerencsétlen ugy 
égett, mint valami fáklya s kétségbeesetten orditott a 
férj azonban még hangosabban kiabált. Azt mondta : 

— Én nem a feleségemet égetem meg benned, 
hanem a boszorkányt, meglátod, hogy nemsokára a 
kéménnyen keresztül ki fog repülni. 

Azután a tanú megborzadva rohant ki a ház-
ból, ahol a babonának szegény áldozata valóság-

szénné égett. 

Apróságok. 
— Nem láthatja. Rimánkodik az útszéli 

koldus: 
— Könyörüljenek egy szegény vak emberen 1 

Nagy családom van odahaza. 
— Hány gyermeke van, szerencsétlen ember ? 

kérdi egy résztvevő hölgy. 
— Csókolom kezet nagysága, nem tudom én, 

hiszen nem láthatom őket. 
— Kedves cseléd. Egy hölgy lekiált az 

ablakból ; 
— Rendőr 1 
A rendőr sietve jön. 
— Mi baj történt ? 
— Eddig még semmi sem történt, 

akartam felkérni, menjen ki a konyhába 
meg a szakácsnénak, ne égesse el az ételt, 
mint tegnap. En nem merek neki szólni. 

— Nagy jövőjű művésznő. Thomas Amb-
roiset nem régen megkérdezték, hogyan vélekedik 
egy énekesnőről ? 

— Nagy jövőjű művésznő — válaszolt a zene-
szerző — mindig megelőzi korát egy taktussal. 

Csak arra 
és mondja 

ugy 

Irodalom. 
* .Horogra Köcskemét !• Ez lesz a czime 

azoknak a kontravicczeknek, amit mi Nagy-Kőrösiek 
ama hires .Párját Nagy-Kőrös!" keresztnevet kapott 
pipískefüttyentésekre adunk ki és Csákány Vendel 
összegyöpezésében még a tavaszi darazsakkal fogunk 
szétröpiteni. Csak aztán, ki ne füstöljék miatta a 
.kőnyeres-möggyes" szomszédék magát a füttyenté-
sek szerzőjét — Szegfű Gyuricza urat isi A nagy 
súlyos kaptár ára (vagy félezer fullánkkal) 80 vas 
lesz, mit E i s 1 e r G. budapesti könyvkereskedő 
(Andrássy-ut 31. sz.) markába kell leszúrni. Egyút-
tal kérjük a sajtót, hogy ha már a pipiskefüttyen-
téseket szájrakapta, legyen szives a mi darazsaink-
nak is becses kebelén helyet adni és segitse leverni 
a mi gőgös Rómánkat . . . A legőszintébb tisztelet-
tel Nagy-Kőrös, 1895. Márczius hó (régente Kos-
hava; N A G Y K Ő R Ö S . 

* A . i ierkó Páter*. A legnagyobb és leg-
olcsóbb élezlap 16 oldalon 25 -30 eredeti képpel, 
erős ellenzéki irányzattal, megjelenik minden va-
sárnap. Eleven és szellemes tartalma, pompás raj-
zai kellemes szórakozast Ígérnek. S mindemellett 
rendkivül olcsó, egés. évre csak 4 frt, félévre 55 frt. 
Megrendelés czim : .Herkó Páter"-nak Budapesten. 

* ,Lrj idők." Három hónapja csak, hogy Her-
czeg Ferencz szerkesztése mellett a áinger és Wolf-
ner czég kiadásában megindult egy képes szépiro-
lalmi hetilap, mely feladatául tűzte ki, hogy magyar 
szellemű, előkelő niveaun álló és minden izében 
rrdekes olvasmányt nyújt a magyar olvasó közönség-
nek. Programmjának második természetszerűleg ki-
gészitő pontját képezte hogy a festőknek is tág 

munkakört nyit, müveik legjavát kitűnően sikerült 
reproductickban közölvén. Mindezeket rövid bárom 
hónap alatt megvalósította az .Uj Idők" czimü szép-
irodalmi képes heti lap. De vájjon lehet-e csodál-
kozni ezen olyan lapnál, melynek szerkesztője Her-
czeg Ferencz főmunkatársai Mikszáth Kálmán meg 
Bródy Sándor és rendes munkatársa minden kiváló 
magyar prózaíró, versíró és piktor? Az uj évnegyed-
ben, mely most köszönt be, Mkszáth hosszabb el-
beszélést ir, Bródy pedig regényt. Az egyiket Neog-
rády illusztrálja, a másikat Karlovszky Bertalan. A 
ki e lappal szorosabb ismeretségre akar lépni, kér-
jen belőle mutatványszámot, melyet a kiadóhivatal 
(Andrássy-ut 10. sz.) bárkinek ingyen küld. 



40. ssára. SZENTESI LAF . 

I J S T T K « kezdő, vagy még csak betűző generácz'ó lelkébe is 

beoltja a hazaszeretetet és a nagy szellemek iránti hó-

dolatot Mutatja azt a 14. szám is, melylyel a má-

sodik évnegyed kezdődik. .Kossuth Lajos á lma" 

czimmel irt P ó s a Lajos gyönyörű intést a gyer-

mekekhez. De van ezen kívül ebben a srámban 

annyi muiaisaK»^ »ruvm-irv, 

olvasmány és kép, hogy igazán nagy örömük lehet 

maid benne a kicsinyeknek, ha megkapják. Legyen 

hát rajta minden szülő, hogy megszerezze gyerme-

kének ezt az örömet. Mutatványszámokat a kiadó-

hivatal (Andrássy-ut 10. sz.) kívánatra bárkinek in-

gyen süld. 

4. diriül. 

Dr. Sulcz Mándor 
köz- és váltó-Ogyvéd, 

W ügyvédi irodáját 
édes apja III. tized 189. számú házánál meg-

nyitotta. 2—3 

szobafestő, 
lakik III. tized 7-ik szám, a postával szembeni kis-utczában. 

4 - 6 

MINDEN K Ö N Y Y K E R E S m É S B E N 
kapható, 

dr. M f l l l e r egénzségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

ü „Megrongált ideg- és nemi rendszer" H 
ÖO krajceár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 

csomagolva kü ld i : 

Hduard Bendt. Braunschweig. 6V52 

Kiadó lakás 
a piacz közelében fekvő Mócz-téle házban az 
emeleti lakás, mely 3 szoba, konyha, kamra 
és padlásból áll Szt. György naptól kiadó. 

Értekezhetni a tulajdonosnál. 1— ü2 

Kiadó-ház. 
Az I. tized 681. szám alatt fekvő Gyar-

mati József féle ház bérbe azonnal kiadó. 
Értekezés dr. Polacsek Albert ügyvédi iro-
dájában. 

Horváth Lajos, 
zárgondnok. 

MAGYARORSZÁG. 
T E L J E S E N ZF-CTO-C^ETLISInT P O L I T I K A I J ^ T ^ F X J L , ^ ^ . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos Holló Lajos dr., orsz. képviselő. 

R E G G E L az ország legtávolabb esö részeiben is már az olvasó kezeiben van. 

A Magyarország politikai, közgazdasági és társadalmi tudósításaival az 
összes lapokat megelőzi. 

A Magyarországból a közönség már kora reggel olvashatja az országgyűlés 

tárgyalásait kimerítő alakban, az aznapi összes kül- és belföldi eseményeket, kimerítő 

tőzsdei tudósításokat stb. stb. 
A Magyaros/ág eddig is tanukét adta, hogy férfias bátorsággal küzd az or-

szág függetlenségéért és önnállóságáért, és szembe száll minden korrupczlóval 
és közéletüket minden visszaéléstől megtisztítani törekszik. 

A M a g y a r o r s z á g független minden hatalomtól, minden magánérdektől, senkinek 
alárendelve nincs, s igy álláspontját nyíltan és egyenesen mondhatja ki bárkivel szemben. 

A M a g y a r o r s z á g ezen törekvéseiben a közönség részéről már eddig is nagy 
támogatásban részesül, s igy mint a nyilvánosság és a közérdek organuma folytonosan 
fejlődve és megerősödve áll jövőben is a közönség szolgálatára. 

A Magyarország előfizetési ára: 
«-3 

SzerkeH/tőwég: 

VIII. ker., 

Fhg Sándor-utcza 

2 . HZ. 

Egészévre 

Félévre . . 

Negyedévre . 

Egy hónapra 

14 fr t — kr 
7 . - , 

3 „ 5 0 , 

1 , ¿0 . 

Kiadóhivatal : 

IV. ker., 
R o s t é l y - u t c z a 

2. SZ. 

Fűszer- és cscmege-Kcreskedé* ^t^g^! 

ÜZLETI ÉRTESÍTÉS! 
V an szerencsém a tisztelt közönség becses tudomására hozni, miszerint a t a v a s z i 

i d é n y b e á l l t á v a l 

FŰSZER ÉS CSEMEGE-ÜZLETEMBEN 
a finomabb italok elárusitását is berendeztem; úgymint friss dupla márcziusi palaczk sörök, 

valamint a legfinomabb hegyi borok, magyar és franczia pezsgők, bel- és kiillöldi konyakok, 

édesített italok a legjutányosabb árban kaphatók. 

Ugyszinténtén állandóan raktáron tartok : kassai sonkát, szalámit és többféle hideg 

husneműeket, valamint kiilönf. sajtokat, székely és liptói-turót, legkorábban érő zöldségneműeket. 

Ajánlom további a legjobb minőségű saját őrlésű kenyér- és kalács-lisztjeimet, nem-

különben a legfinomabb f ü s z e r-á r u k a t. 

Főtörekvésem, mint eddig, ezentúl is oda fog irányulni, hogy pontos és szelid kiszol-

gálás tekintetében a tisztelt közönség bizalmát és teljes megelégedését kiérdemeljem. 

Szentes, 1895. márczius hó. 

Tisztelettel: 

EISLER LAJOS, 
fűszer- és csemege-kereskedő a „Vörös Kereszt•-hez, 

KosMtiUi-utcza, clr. Kei«-házban. 
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